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           ostyń to miasto przyjazne seniorom. Samorząd wspiera organizacje pozarządowe dzia-
łające na rzecz najstarszych mieszkańców, a od 2017 roku funkcjonują u nas rozwiązania 
poprawiające jakość życia, zapewniające poczucie bezpieczeństwa, a także zniżki dla senio-
rów. W tym roku ruszyła także przebudowa Domu Dziennego Pobytu, dzięki czemu stanie 
się on już wkrótce centrum spotkań i rehabilitacji osób starszych.

G

Dla osób mieszkających samotnie, które ukoń-
czyły 65 lat, gmina przygotowała program 
„Bransoletka życia”. Seniorzy objęci tym 
programem otrzymują bransoletkę z tzw. 
„przyciskiem życia” oraz telefon komórkowy. 
Ten zestaw pomoże seniorowi w razie potrzeby 
wezwać pomoc.

Seniorzy, którzy mieszkają samotnie i 
potrzebują pomocy w drobnych napra-
wach, które nie wymagają natychmiasto-
wej interwencji i dużych nakładów �nan-
sowych mogą skorzystać z programu 
„Fachowiec dla Seniora”.

                   ieszkańcy gminy Gostyń, którzy ukończyli 65 rok życia mogą zostać posiada-
czami Gostyńskiej Karty Seniora. Uprawnia ona do zniżek od 5% do 50% u kilkudzie-
sięciu partnerów, w tym w usługach, gastronomii, taksówkach czy gminnych instytu-
cjach, takich jak ośrodek sportu czy ośrodek kultury.

M

Chcesz stać się posiadaczem Gostyńskiej Karty Seniora lub dołączyć do programu Bran-
soletka życia? Skontaktuj się z Domem Dziennego Pobytu (ul. Polna 72, tel. 65 572 24 27). 
Chcesz dołączyć do programu Fachowiec dla Seniora? Skontaktuj się z Miejsko-Gmin-
nym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gostyniu (ul. Wrocławska 250, tel. 65 572 39 11).

wizualizacja: Alicja Genderka
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                 iliony złotych gostyński samorząd przeznacza od blisko ośmiu lat 
na zadania inwestycyjne. Wśród nich zdecydowanie przeważają budowy i 
naprawy dróg i chodników, gdyż potrzeby poprawienia infrastruktury 
gminnej są wciąż spore. Wiemy, że bez równowagi nie możemy mówić o 
dobrym rozwoju gminy. Jestem przekonany, że Gostyń to ludzie, bo to 
ludzie tworzą nasze miasto i gminę. Dlatego równie istotne jest dla nas 
inwestowanie właśnie w ludzi poprzez wspieranie sportu, edukacji czy 
organizacji pozarządowych.
Od trzech lat dumnie mówimy „Jestem z Gostynia”. To nowy projekt reali-
zowany przez gminę. Zaczęło się skromnie od pomysłu przywitania nowo 
urodzonych mieszkańców, których rodzice otrzymywali podczas wizyty w 
ratuszu ręczniczek opatrzony logotypem „Jestem z Gostynia”. Pomysł został 
ciepło przyjęty przez mieszkańców i wszystko potoczyło się już szybko. 
Powstały gadżety promocyjne opatrzone logiem „Jestem z Gostynia”, 
uruchomiono punkty, w których można je kupić i… 
„Jestem z Gostynia” dotarło do wielu zakątków świata 
m.in. Ameryki, Azji i Australii. Nasi mieszkańcy, osoby, 
które się tutaj urodziły, dumnie podkreślają skąd 
pochodzą, i równie chętnie dzielą się zdjęciami w 
koszulkach czy z kubkami „Jestem z Gostynia” 
zrobionymi na całym świecie. 
Ogromnie cieszy mnie to, że Pań-
stwo jesteście dumni z miejsca 
swojego pochodzenia.

Państwo
Szanowni

M

        zieje się w Gostyniu… czy to za sprawą gminnych instytucji tj. „Hutnika”, OSiR-u, 
biblioteki, muzeum, czy dzięki zaangażowaniu wielu działających w naszej gminie stowa-
rzyszeń, fundacji i przede wszystkim mieszkańców - pasjonatów. O wszystkim, co cieka-
wego wydarzy się w naszym mieście, dowiecie się na naszym facebook’owym pro�lu 
„Dzieje się w Gostyniu”. Jeśli jeszcze nas nie polubiłeś, zrób to! Na naszym fanpage’u znaj-
dziesz nie tylko zapowiedzi i relacje z imprez, ale także konkursy, w których wygrać 
można gadżety opatrzone logiem „Jestem z Gostynia”. Dołącz do kilkudziesięciu tysięcy 
facebook’owiczów, do których docieramy już z naszymi informacjami.
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P            onad 2500 dzieci i mło-
dzieży uczy się w 9 gminnych 
szkołach. Na szeroko rozumia-
ne zadania związane z oświatą 
i edukacją każdego roku wyda-
jemy ok. 40 mln zł, co stanowi 
ok. 40% budżetu Gostynia. 
Wiemy, że to dobra inwestycja, 
bo to inwestycja w najmłod-
szych, czyli naszą przyszłość. 
Staramy się pozyskiwać 
pieniądze z zewnątrz na pro-
jekty oświatowe. Dzięki zaan-
gażowaniu wielu osób, do 
gminnej kasy wpłynęło w 
ostatnim roku ponad 4,5 mln z 
dotacji europejskich.

Dzięki tym pieniądzom kończymy 
właśnie największa w ostatnich latach 
oświatową inwestycję -  rozbudowę 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu. 
W nowym skrzydle znajdą się sale 
lekcyjne, łazienki, szatnie, a cały 
budynek przystosowany będzie do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, bo 
„jedynka” posiada oddziały integra-
cyjne. Dzięki unijnemu wsparciu 
uczniowie tej szkoły korzystają już z 
zajęć dodatkowych. 

                ażdego roku inwestujemy w remonty 
w naszych szkołach, poprawiamy infrastruktu-
rę, wybudowaliśmy boiska wielofunkcyjne 
m.in. w Daleszynie, Kunowie, Goli. Teraz czas 
na nowe boisko przy gostyńskiej “piątce”. Na 
ten cel radni zabezpieczyli już pieniądze w 
budżecie.
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         przedszkolach i oddziałach przed-
szkolnych opieką objętych jest blisko 1200 
maluchów w wieku 3-6 lat. W Gostyniu 
funkcjonują 4 publiczne i 7 prywatnych 
przedszkoli. Gmina do�nansowuje pobyt 
każdego małego mieszkańca w przedszko-
lu prywatnym, jak i miejskim. 
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Dbamy o komfort najmłodszych remontu-
jąc nasze przedszkola, doposażając je w 
nowe sprzęty jak np. magiczne dywany, 
które służą do interaktywnej zabawy. 
Doposażamy place zabaw. Na bieżąco 
monitorujemy liczbę dzieci w wieku przed-
szkolnym i staramy się reagować na wzrost 
liczby maluchów poprzez uruchamianie 
nowych oddziałów przedszkolnych. W 
roku 2017 powstały dodatkowe 2 oddziały 
„Kubusia Puchatka” w szkole muzycznej, 
dzięki czemu swoje miejsce w przedszkolu 
znalazły dodatkowo 44 maluchy. 

Samorząd przygotował dokumentację 
nowoczesnego przedszkola, które 
docelowo ma zostać wybudowane na 
osiedlu Pożegowo. Będzie to najnowo-
cześniejszy obiekt tego typu w naszej 
gminie. Będą w nim działały 4 oddzia-
ły przedszkolne, a z myślą o jeszcze 
młodszych dzieciach gmina uruchomi 
tam także 2 oddziały żłobka.
Inwestycja szacowana jest na kilka 
milionów złotych, dlatego samorząd 
postara się, tak jak w przypadku 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu, 
pozyskać na tę inwestycję do�nanso-
wanie ministerialne lub europejskie.

wizualizacja AB Projekt
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K             ilka lat temu przeprowa-
dziliśmy badania opinii społecz-
nej, w których aż 88% ankieto-
wanych dorosłych mieszkańców 
było zadowolonych z miejsca, w 
którym mieszkają. Bazując na 
przywiązaniu gostynian do 
swojej małej ojczyzny przygoto-
waliśmy gadżety opatrzone logo 
„Jestem z Gostynia”. Teraz w 
t-shirtach, koszulkach polo, z 
przypinkami na plecakach czy z 
kubkami termicznymi w ręku 
dumnie podkreślamy skąd jeste-
śmy.
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            szystko rozpoczęło się od kremo-
wych ręczników z morskim logo „Jestem z 
Gostynia”, którymi od stycznia 2016 roku 
witamy nowo urodzonych mieszkańców 
naszej gminy. „Jestem z Gostynia” zostało 
ciepło przyjęte także przez starszych 
mieszkańców i zdecydowaliśmy się rozwi-
nąć projekt. 

Dzięki wielu głosom i sugestiom miesz-
kańców uruchomiliśmy 3 punkty sprzeda-
ży upominków. Teraz wybrane upominki 
opatrzone logo „Jestem z Gostynia” można 
kupić w kinie, bibliotece oraz ośrodku 
kultury. Można wybierać między puzzlami 
z gostyńskim rynkiem, koszulkami polo, 
kubkami termicznymi czy publikacją 
„Gostyń. Inny kadr” prezentującą Gostyń 
na zdjęciach z drona.

tu
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gadŻety
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                      kontaktach zagranicz-
nych Gostynia priorytetowo trak-
towana jest współpraca młodzieży. 
Przyjacielskie relacje łączą gostyń-
skie szkoły z placówkami w 
Steinach (Niemcy) i Kekawie 
(Łotwa), z którymi prowadzona 
jest wymiana uczniów. Nastolat-
kowie biorą aktywny udział w 
projektach realizowanych z grupą 
gmin francuskich z okolic Rouen. 

Współpraca z partnerami z Nie-
miec, Francji i Łotwy ma często 
charakter tematyczny. Systema-
tycznie we współpracę zagranicz-
ną angażują się m.in. młodzi 
muzycy i piłkarze.

Gostyńskie Wieści z Ratusza. Informator Urzędu Miejskiego w Gostyniu. Wydawca: Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 
Gostyń, tel. 65 575 21 10; fax 65 575 21 42; e-mail: redakcja@gostyn.pl; www.gostyn.pl.  
Redaguje zespół. Redaktor naczelna: Monika Wozik, Zdjęcia: archiwum Urzędu Miejskiego w Gostyniu, 
Przedszkole Miejskie nr 5 im. Kubusia Puchatka w Gostyniu, Przedszkole Miejskie nr 7 w Gostyniu, Gostyński 
Ośrodek Kultury „Hutnik”, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu, Monika Konieczna, Izabela Skorzybót, 
Mirosław Wiatrowski, Sylwester Twardowski, Barbara Ruta, Anna Twardowska, Karol Stefaniak, Magdalena Jones, 
Karolina Hoogenstrijd, Gostyńskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Niepełnospraw-
nością oraz ich Rodzin „Bez granic”, Magdalena Oszywa, Gostyński Klub Rowerowy „Cyklista”, Miejski Klub 
Sportowy Kania Gostyń, Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, Media Projekt. 
Dariusz Wujek, FotoIris Irena Cyprian, Kolarski Klub Sportowy „Gostyń”, Waldemar Szwedek Towarzystwo 
Krzewienia Kultury Fizycznej „Tęcza”, Bogusław Zagata Stowarzyszenie Gostyńska Liga Kręglarska, Uczniowski 
Klub Sportowy „Kaniasiatka”, Sebastian Frost. Numer zamknięto: 23.07.2018. Przedruk materiałów dozwolony za 
zgodą redakcji. Skład: Wydział Komunikacji Społecznej. Druk: Agencja Reklamowa BAW
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B             y gmina mogła się rozwijać 
potrzebna jest silna i stabilna 
lokalna gospodarka. Dlatego 
gmina Gostyń od wielu lat stara 
się w miarę prawnych możliwości 
wspierać lokalny biznes, w tym 
mikro, małych i średnich przed-
siębiorców. Jesteśmy aktywnym 
członkiem Samorządowego Fun-
duszu Poręczeń Kredytowych w 
Gostyniu oraz Stowarzyszenia 
Wspierania Przedsiębiorczości 
Powiatu Gostyńskiego.

Od ponad 15 lat pod Gostyniem prężnie 
rozwija się założona przez gminę Gostyń 
Strefa Gospodarcza w Czachorowie. Działa 
tam kilkanaście �rm, które zatrudniają 
tysiące osób z terenu gminy i całego powia-
tu. Z myślą o działających już w Stre�e 
przedsiębiorcach, samorząd inwestuje w 
rozbudowę infrastruktury technicznej w tej 
części naszej gminy. Powstały tam: kolejna 
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część gminnej drogi, oświetlenie, miejsca 
postojowe dla samochodów ciężarowych i 
osobowych oraz chodniki. 
Wychodząc naprzeciw osobom zatrudnio-
nym w Stre�e gmina uruchomiła tam 
kolejne przystanki bezpłatnej komunikacji 
miejskiej. Wydłużone zostały trasy autobu-
sów, a także uruchomiono dodatkowe 
połączenia.
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                    rganizacje pozarządowe i kluby 
sportowe to bardzo ważny partner dla 
gminy Gostyń. Wspieramy działalność 
partnerów trzeciego sektora, fundujemy 
stypendia sportowe i liczymy na odkry-
wanie sportowych talentów. Dzięki zaan-
gażowaniu wielu pasjonatów, trenerów i 
pedagogów, można w Gostyniu uprawiać 
wiele różnych dyscyplin sportu, od 
lekkiej atletyki, przez piłkę nożną, futsal, 
sporty walki, kręglarstwo kolarstwo, 
siatkówkę i wiele innych.
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Przez ostatnie 4 lata przekazaliśmy orga-
nizacjom pozarządowym ponad 2 mln zł 
jako do�nansowanie rozwoju sportów. 
Blisko 200 tys. zł tra�ło w formie stypen-
diów do kilkuset zawodników różnych 
dyscyplin, którzy odnoszą sukcesy i mogą 
o sobie powiedzieć „Jestem z Gostynia”.
Poza stypendiami sportowymi samorząd 
wspiera stypendiami uczniów naszych 
szkół, a także studentów pochodzących z 
gminy Gostyń. Na różne  stypendia przez 
ostatnie 4 lata przeznaczyliśmy ponad 1,3 
miliona złotych.
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                                   mln zł tra�ło w 
ostatnich czterech latach do organi-
zacji pozarządowych, które są part-
nerem dla gostyńskiego samorządu 
i z wielkim zaangażowaniem reali-
zują powierzone im zadania. Bez 
ich udziału i zaangażowania wiele 
inicjatyw czy wydarzeń nie miałoby 
miejsca. Najlepszym dowodem, 

który potwierdzą tę tezę jest Noc 
Muzeów. Bez wielu pasjonatów, 

wolontariuszy i partnerów z 
trzeciego sektora ta impreza 

nigdy nie miałaby takiego 

4,3 charakteru – rodzinnego, nocne-
go świętowania. Nie odbyłyby się 
przyciągające setki i tysiące zwie-
dzających „Gostyńska Noc w 
PRL-u”, Gostyńska Noc z Ducha-
mi” czy „Pasjonująca Noc 
Muzeów”. NGO to ważny partner 
dla samorządu w realizacji zadań 
z zakresu pomocy społecznej, 
wspierania rodziny, przeciwdzia-
łania uzależnieniom, działania na 
rzecz kombatantów, seniorów, 
kultury czy sportu.




